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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- Tesouro: Resultado primário do governo central (mar)

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

09:30 EUA: PIB (1° tri.) - preliminar 0,6% (tri/tri)

Comunicado do Copom ainda não sugere redução dos juros em seu próximo encontro
O comitê de política monetária do Banco Central decidiu ontem, por unanimidade, manter a taxa Selic 
inalterada em 14,25% ao ano. Em seu comunicado emitido após o encontro, defendeu que o nível elevado 
da inflação acumulada em doze meses e as expectativas ainda distantes da meta não “oferecem espaço 
para flexibilização da política monetária”. Por outro lado, “reconhece os avanços na política de combate 
à inflação, em especial a contenção dos efeitos de segunda ordem dos ajustes de preços relativos”. 
Desse modo, ainda que não sugira corte de juros já na sua próxima reunião, acreditamos que a melhora 
recente da inflação deverá persistir nos próximos meses, favorecendo as expectativas de médio prazo e 
permitindo, assim, que o BC inicie um novo ciclo de flexibilização dos juros. Em nossa visão, isso será 
possível a partir do segundo semestre, quando a descompressão da inflação estará mais consolidada.

FGV: confiança do comércio recuou em abril
O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) alcançou 66,6 pontos em abril, conforme divulgado há pouco 
pela Sondagem do Comércio da FGV. Assim, o indicador recuou 0,5 ponto na margem, descontada 
a sazonalidade. A queda refletiu o declínio do índice de situação atual, que oscilou de 62,3 para 59,8 
pontos entre março e este mês. Já as expectativas avançaram de 73,3 para 74,8 pontos no período. O 
resultado, portanto, ainda sugere retração da atividade varejista no início do segundo trimestre.

Seade/Dieese: taxas de desemprego das regiões metropolitanas mantiveram trajetória altista 
em março
As taxas de desemprego das regiões metropolitanas de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e São Paulo 
cresceram novamente em março, de acordo com a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do 
Seade/Dieese. Em Fortaleza, a desocupação oscilou de 8,0% em março de 2015 para 13,1% no mês 
passado, atingindo o maior patamar da série histórica. No mesmo sentido, em Porto Alegre, passou de 
6,3% para 10,7% no período, enquanto em Salvador, alcançou 21,3%, uma alta interanual de 3 pontos 
percentuais. Especificamente na região metropolitana de São Paulo, a elevação da taxa de desemprego 
de 11,4% para 15,9%, na mesma base de comparação, foi impulsionada pela queda interanual de 4,4% 
da ocupação. Já a população economicamente ativa (PEA) subiu 0,7%, nessa métrica. Efetuados os 
ajustes sazonais, a taxa de desocupação subiu de 15,1% para 15,3% na margem. O resultado reforça, 
assim, nossa expectativa de continuidade do enfraquecimento do mercado de trabalho neste ano. Vale 
lembrar que a taxa de desemprego nacional referente ao mesmo período será divulgada amanhã pelo 
IBGE.

Abras: vendas dos supermercados subiram novamente em março
As vendas dos supermercados brasileiros registraram crescimento real de 0,7% na passagem de fevereiro 
para março, de acordo com os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira de supermercados 
(ABRAS) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O resultado marcou, assim, o quarto avanço 
consecutivo na margem. Na comparação interanual, houve alta de 4,2%. Em termos nominais, a elevação 
em relação ao mesmo período do ano anterior foi de 13,9%. Dessa forma, os dados sugerem alguma 
recuperação das vendas neste ano, após queda real de quase 2,0% observada em 2015.
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Inflação

Internacional

Setor Externo

Abiquim: atividade do setor químico apresentou desempenho positivo em março
A fabricação de produtos químicos cresceu 1,1% na margem em março, segundo os dados divulgados ontem 
pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Apesar 
do desempenho positivo no mês passado, a alta devolveu apenas parcialmente a queda de 2,6% registrada 
em fevereiro. No mesmo sentido, as vendas apresentaram elevação de 0,8% no período, também descontados 
os efeitos sazonais. Na comparação interanual, entretanto, a produção e as vendas recuaram 1,3% e 6,1%, 
respectivamente. A despeito do desempenho positivo em março, prevemos continuidade do fraco desempenho 
do setor nos próximos meses, em virtude da fraca demanda doméstica. 

FGV: IGP-M registrou nova desaceleração em abril
O IGP-M registrou alta de 0,33% em abril, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV. O resultado 
marcou nova desaceleração do indicador, que havia crescido 0,51% em março, e ficou ligeiramente abaixo da 
mediana das expectativas de mercado, que previa avanço de 0,35%. A descompressão do IGP-M foi generalizada 
entre seus componentes, com destaque para a maior deflação do IPA industrial, que oscilou de -0,04% para 
-0,15%. No mesmo sentido, o IPA agrícola passou de uma alta de 1,63% para outra de 1,35%. Já a desaceleração 
do IPC, de 0,58% para 0,39%, foi impulsionada pelos menores avanços em seis de seus oito itens. Por fim, o 
INCC, interrompeu sua trajetória de aceleração dos últimos meses, ao recuar de 0,79% para 0,41%, diante da 
elevação de menor magnitude dos custos com mão de obra. Acreditamos que o IPA industrial esteja próximo 
do seu menor patamar dos últimos meses, devendo apresentar deflações menos intensas ou ligeiras altas nas 
próximas divulgações. Entretanto, esperamos maior descompressão dos preços agrícolas, que deverão levar 
o índice cheio a desacelerar novamente em maio. 

BC: fluxo cambial voltou a registrar entradas líquidas na quarta semana de abril
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 415 milhões na quarta semana de abril, conforme divulgado 
ontem pelo Banco Central. A conta comercial foi responsável por esse comportamento, com superávit de US$ 
1,274 bilhão, resultado de US$ 3,045 bilhões contratados para exportação e US$ 1,771 bilhão contratado para 
importação. A conta financeira, por sua vez, fechou a semana deficitária, com saídas líquidas de US$ 859 milhões, 
devido às compras de US$ 6,670 bilhões e vendas de US$ 7,529 bilhões. Com isso, o fluxo cambial acumula 
superávit de US$ 4,365 bilhões em abril. No entanto, no ano, o saldo permanece negativo em US$ 5,997 bilhões.

EUA: Fed manteve taxa de juros inalterada, em comunicado com tom brando
O Federal Reserve (Fed) manteve a taxa de juros inalterada em 0,50% ao ano, em sua reunião de política 
monetária encerrada ontem. Apesar de reconhecer a continuidade da intensa melhora no mercado de trabalho 
nos últimos meses, o banco central norte-americano afirmou que a atividade econômica do país está se 
desacelerando, com menor crescimento do consumo das famílias, do setor imobiliário e dos investimentos. Além 
disso, a inflação permanece baixa, em parte pela queda dos preços de energia e dos produtos importados. De 
qualquer forma, acreditamos que a persistência da melhora do emprego no país e a estabilização do cenário 
internacional o levarão a voltar a subir os juros no segundo semestre deste ano, dando continuidade ao processo 
de normalização da política monetária iniciado em dezembro de 2015.
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

27/04/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 1,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,16 -1,45 -0,55 -0,31

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,45 -0,79 -1,03 0,14

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,65

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,53 -1,00 -0,30 0,28

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.867,65 -15,89 -0,78 253,24

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.836,09 394,42 173,45 201,53

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 347,35 -128,37 -46,46 124,58

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,53 -9,27 -4,12 20,93

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 54.478 33,45 9,71 -1,90

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 22.375 30,51 8,93 -2,03

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 18.042 9,90 3,00 0,02

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 234,87 5,84 3,81 -16,14

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.290 1,44 1,69 -13,48

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.954 6,21 -0,86 -34,76

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,85 0,01 -0,05 -0,07

Euro - US$/€ (**) 1,13 1,0 1,4 4,0

Iene - ¥/US$ (**) 111,47 -4,5 -1,4 -6,4

Libra - US$/£ (**) 1,45 -0,3 2,9 -4,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,31 -5,3 -1,3 12,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,50 -1,0 -0,3 4,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,49 19,0 10,3 -41,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,18 36,9 16,7 -27,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.249 7,9 2,3 3,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.019 16,5 11,9 4,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 381 3,3 2,9 5,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 0,3 -0,7 3,9

A decisão do Banco Central Japonês (BoJ) de manter a política monetária inalterada frustrou as expectativas do 
mercado, que previa aumento dos estímulos, pressionando, assim, as principais bolsas asiáticas para baixo no 
pregão de hoje. No mesmo sentido, os mercados europeus operam no campo negativo nesta manhã, a despeito 
do avanço do índice de sentimento econômico da Área do Euro em abril. Os índices futuros norte-americanos 
também são cotados em queda no momento. 

O tom mais brando do comunicado do Fed de ontem enfraquece o dólar ante as principais moedas, com destaque 
para a forte apreciação do iene, cujo movimento é intensificado pela decisão do banco central japonês. A redução 
da produção norte-americana de petróleo na última semana, reportada ontem pelo Departamento de Energia 
dos EUA, faz com que os seus preços registrem elevação neste momento, acompanhados pelas principais 
commodities agrícolas, com exceção da soja. Em contrapartida, o cobre e o alumínio recuam nesta manhã, 
ainda refletindo as mudanças nas negociações de commodities nas bolsas chinesas. No Brasil, os principais 
ativos deverão reagir ao comunicado do Copom e à alta menor que a esperada do IGP-M em abril. Ademais, o 
mercado aguarda a divulgação do resultado primário do governo central referente a março.
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Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa - Superintendente executivo
Economia Internacional:  Fabiana D’Atri / Felipe Wajskop França / Thomas Henrique Schreurs Pires / Ellen Regina Steter
Economia Doméstica:  Igor Velecico / Estevão Augusto Oller Scripilliti/ Andréa Bastos Damico / Myriã Tatiany Neves Bast / Daniela Cunha de Lima / Ariana Stephanie Zerbinatti
Análise Setorial:  Regina Helena Couto Silva / Priscila Pacheco Trigo
Pesquisa Proprietária:  Leandro Câmara Negrão / Ana Maria Bonomi Barufi
Estagiários:  Gabriel Marcondes dos Santos / Wesley Paixão Bachiega / Carlos Henrique Gomes de Brito 

Equipe Técnica

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os 
dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma 
hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, 
ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o 
BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade 
e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da fonte (nomes 
dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO).


